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изследователска група "Биомониторинг и биоиндикация" в секция „Биомониторинг и 

екологичен риск” към отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и 

консервационна биология”. 

 

Основната част от публикациите свързани с темата на конкурса са в областта на 

физиологичната екология и екотоксикологията. Научните и научно – приложни приноси 

могат да се обобщят в три основни направления, както следва: 

1. Адаптационни, терморегулационни възможности и хранителни предпочитания на 

дребни гризачи  

Ключова роля при потока на енергия през екосистемите играят дребните гризачи, в 

качеството си първични консументи, и основна хранителна база за по-горните трофични 

нива – хищни птици и бозайници. За първи път на основата на биоенергетични показатели 

и хранителни предпочитания са определени основните енергийни нужди, потокът на 

енергия, съдържанието и кръговрата на основни биогенни елементи (азот, фосфор, калий и 

калций) през тялото и популациите на степната домашна мишка Mus spisilegus и дивата 

форма Mus m. musculus в условия на синтопия. Определена е и годишната  динамика в 

състава на храната на двата вида гризачи. (Б. I. 1, Б. I. 2, Б. I. 3, Б. I. 4, Б. I. 6)  

Въз основа на качествени и количествени характеристики на стомашното съдържание на 

два вида домашни мишки - Mus spisilegus и Mus m. musculus бе изследвано влиянивто на 

техните популации върху първичната продуктивност на агроекосистема в Северна 

България. Установено бе, че за поддържане на хомеостаза в организма, гризачите 

използват по-малко от 1% от общата първична продуктивност на екосистемата. 

Резултатите представят количествени стойности на основните биогенни елементи в 

храната, както и в крайните продукти от обмяната . (Б. I. 5, Б. I. 7).  

Направен е сравнителен анализ на качествения и количествен състав на зимните 

хранителни запаси и размера на „мишините“ на популации на степната домашна мишка 

Mus spisilegus от България и Молдова. Причините за различията в размерите на купчините 

са обсъдени в контекста на тяхната адаптивна значимост. Резултатите дадоха основание да 



се счита, че  размерите (дължина, ширина и височина) им в двата изследвани района имат 

сходни стойности. В Молдова, обаче, гнездата са разположени по-дълбоко в сравнение с 

тези в България и броят на мишките в тях е значително по-голям от този в българските 

популации. Размерът на всяка една купчина е функция от броя на населяващите я 

индивиди. (Б. IV. 3) Направен е и сравнителен анализ на динамиката на популационната 

структура на степния вид на домашната мишка Mus spisilegus в две агроекосистеми в 

Северна България (Б. V. 10). 

С цел изясняване на механизмите на географската изменчивост и адаптационните 

възможности на дребни гризачи от род Mus от южна Европа за първи път бяха изследвани 

термонеутралната зона, интензивността на химическата и физическа терморегулация в 

широк температурен диапазаон от 00 до 250 С. За първи път е направена и цялостна 

еколого-физиологична характеристика и на подвида (Mus sp. spisilegus) на степната 

домашна мишка в южната част от ареала й на разпространение. (Б. II. 6, Б. II. 10 и Б. V. 1) 

Изследвани бяха хранителните предпочитания и влиянието на популацията на 

обикновената полевка (Microtus arvalis) върху тревна екосистема в зависимост от сезона и 

популационата численост. Резултатите показаха, че при по-висока плътност на 

популацията животните консумират по-ниско калорична храна. (Б. V. 12)  

Направен е сравнителен качествен и количествен анализ на хранителния спектър  на 

четири вида дребни гризачи от сем. Muridae (Rodentia, Mammalia), обитатели на алпийски 

екосистеми. (Б. IV. 1) Резултатите показаха, че при зеленоядните видове Chyonomis nivalis 

и Clethrionomys glareolus преобладаващи са вегетативни части от сем. Poaceae, Ericaceae и 

Asteraceae. Семената доминират в диетата на Apodemus flavicollis, а най-висок процент 

животински остатъци бяха установени в стомашното съдържание на Pytimis subterraneus. 

Представени са също така подробни методи за практическо определяне диетата, 

хранителните предпочитания и пресмятането на общия енергиен бюджет при дребни 

гризачи, както на организмово, така и на популационно ниво ( Б. VIII. 1). 

Определени бяха доминантни видове дребни гризачи и техните популационно-биологични 

характеристики в агро- (Б. V. 10 и Б. V. 12) и високопланински екосистеми. ( Б. V. 2, Б. V. 

5, Б. V. 8 и Б. V. 9) Определени бяха също така и видовия състав, популационната 

плътност и хранителния спектър на дребни гризачи от два района в Шар планина, 

Македония. (Б. V. 8) 

 

 

 



2. Еколого-физиологични характеристики на избрани мониторни видове гръбначни 

животни в неповлияни и в различна степен антропогенно повлияни райони  

Проучени и анализирани по темата са негативните ефекти от различни типове въздействия 

и токсиканти с природен и антропогенен произход. Целта бе да се оцени качеството на 

околната среда чрез използване на подходящо подбрани мониторни видове гръбначни 

животни.  Изследванията са провеждани за целите на биологичния мониторинг. 

Като един от най-надеждните методи за отчитане присъствието на токсиканти в околната 

среда бе използван морфофизиологичния анализ на периферна кръв (Б. V. 4). Като тест 

системи бяха апробирани основни хематологични показатели, бяла кръвна картина и 

морфология на еритроцитите при зоомониторите M. arvalis, P. subterraneus, Cl. glareolus, 

Ap. flavicollis и Ap. sylvaticus. Установена е ясно изразена зависимост между съдържанието 

на токсиканти и количеството на патологичните изменения във формените елементи на 

кръвта. 

Предложени са критерии за подбор на мониторни и биоиндикаторни видове (Б. V. 11). 

Благодарение на това бяха определени  подходящи монитори, принадлежащи към 

различни трофични нива, което даде възможност да се проследи миграцията и 

натрупването на даден токсикант по хранителните вериги (Б. V. 4, Б. V. 5, Б. V. 6 и Б. V. 8). 

Като най-удачен биоиндикатор в условия на високата планина бе предложена снежната 

полевка. (Ch. nivalis) (Б. II. 1). 

Оценена е общата бета-активност в тялото на мониторни видове гръбначни животни, 

заемащи различни места в трофичните вериги в планински екосистеми (Б. V. 3 и Б. V. 7). 

Резултатите от изследванията при различни надморски височини в НП Рила не установиха 

съществени разлики в общата бета активност нито между отделните видове, нито между 

различните проучвани райони. 

Изследван е и потенциалния генотоксичен ефект от въздействието на нейонизираща 

радиация, и активирана вода продуцирани от електромагнитни полета с техногенен 

произход върху живите организми. Оценено е наличието и честотата на микронуклеуси в 

еритроцити от костен мозък при лабораторни бели мишки. Резултатите показаха, че и при 

трите тествани интензитета на магнитното поле се установява статистическо значимо 

нарастване в честотата на микронуклеусите при третираните животни, в сравнение с 

контролите (Б. II. 3 и Б. II. 9). 

За първи път бе проучена и установена ролята на природен клиноптилолитов сорбент под 

формата на хранителна добавка към конвенционална храна за дребни гризачи в условия на 

еколого-токсикологичен експеримент. Резултатите дадоха сериозно основание да се счита, 

че добавянето на сорбента към храната на животните води до съществено редуциране на 

количеството на олово както в организма и отделните тъкани и органи, така и по 

отношение на ефекта му върху цитогенетичните характеристики (Б. II. 4, Б. II. 5 и Б. IV. 4). 



Въз основа на получените резултати стана възможно изработването на математически 

модел, с прогностичен характер. Моделът показва ясно, че възстановителните процеси при 

животните се движат паралелно с биоакумулацията на оловото.  Установен е синхрон 

между способността на организма да ограничава оловното натоварване и възстановяването  

на пролиферативната актиност на клетките. Моделът има потенциала да предскаже 

състоянието на клетъчната пролиферация във всяка времева точка и позволява да се 

направи количествена оценка на положителния ефект от третирането. Такива модели 

могат да се използват при различни токсикологични изследвания (Б. IV. 5).  Прилагането 

на методи за детоксикация на организма и оценка на физиологичния отговор на различни 

нива на организация на живата материя представлява нов, все още слабо прилаган  подход 

който позволява да се разработват и предлагат   работещи решения за справяне с 

проблеми, свързани с хронични и акутни натоварвания на организмите с токсиканти от 

различен произход. 

За първи път бяха определени и сравнени концентрациите на токсични елементи (Pb, Cd, 

Cu, Zn, Mn и Co) в органи и тъкани на антарктически животни, заемащи различни нива в 

хранителната верига, (Б. IV. 2) както и в отделни тъкани и органи на нототениеви риби от 

района на Западна Антарктика (архипелаг Южни Шетланди) (Б. II. 2). Резултатите 

показаха най-високи концентрации за Cu, Zn и Mn в хрилете, следвани от люспите и 

далака, докато най-голямо количество Pb и Cd бе констатирано в черния дроб и далака на 

рибите. Оригинални резултати са получени и за съдържанието на органохлорни пестициди 

в линеещи пера на два вида пингвини от род Pygoscelis от островите Ливингстон и 

етерман, Западна Антарктика (Б. II. 7). Установено бе, че основния компонент на DDT 

изомера съставя около и над 2/3 от общото количество пестициди в перата. Не бяха 

констатирани, обаче, съществени разлики в концентрациите нито между отделните видове, 

нито в отделните изследвани локации. Обобщени данни от проучванията в района на 

Антарктика са описани в глава от книга, представяща българските антарктически 

изследвания до момента (Б. III. 1.) . 

3. Фаунистични изследвания 

За първи път е представина детайлна информация за видовия състав на сухоземната фауна 

на Дунавския о-в Цибър и резервата Ибиша. На острова бяха установени следи от 

присъствие на енотовидно куче (Nictereutes procionoides) – един от най-успешно 

разселващите се инвазивни видове гръбначни животни в Европа (Б. II. 11) .   Проучена бе и 

прилепната фауна в Сакар планина. Получените данни представляват съществен принос 

към обогатяване на оскъдната до момента информация за района (Б. II. 8).  От 

установените общо 20 вида прилепи 8 са установени за първи път - Myotis capaccinii, 

Myotis nattereri, Myotis sp., Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, 

Pipistrellus kuhlii и Hypsugo savii.  

 


